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چکيده 
بااستفادهازمدلهاي

ستمحيطي درتوليد چاي دراستانگيالن 
ندههايزي 
پژوهش،مدلسازي انرژي مصرفي وانتشارآالي 

دراين 
دادههاي مورد نياز مربوط به بخش کشاورزي و صنعتي توليد چاي با استفاده از
رگرسيوني و شبکه عصبي مصنوعي انجام شد  .
انهاي استان گيالن ،بايگاني اسناد جهاد کشاورزي ،موسسه تحقيقات چاي ،بازديد از
تکميل پرسشنامه در مزارع چاي شهرست 
کارخانههاي توليد چاي ومصاحبهباکارشناسانمربوطهبهدستآمد.نتايج نشاندادند کهکلانرژي ورودي وخروجي درتوليد

کتن
يباشد .همچنين کلانرژي ورودي براي توليد ي 
برگسبزچاي بهترتيب برابربا 34343/51و 10996/45مگاژولبرهکتارم 
بخشهاي اثر

چاي خشک برابر با  64885/23مگاژول بهدست آمد .نتايج ارزيابي چرخه زندگي در مزارع چاي نشان داد که در 
يباشد.
مربوطبهنهادههايکود نيتروژن م 

شترين تأثير 
اچهاي وگرمايش جهاني ،بي 
تقليل موادغيرآلي ،اسيدي شدن،اختناقدري 
دربخشهاياثرتقليل

شترينميزانآاليندگي
درکارخانههايفرآوريچاينيزنمايانگرآنبودکهبي 

بررسيارزيابيچرخهزندگي
آبهاي آزادواکسيداسيون فتوشيميايي مربوطبهسوختديزل،
انسانها،مسموميت  

موادغيرآلي ،نقصاناليه اوزون،مسموميت 
هاده برگ سبز چاي و در بخشهاي اثر
اچهاي ،پتانسيل گرمايش جهاني مربوط به ن 
در بخشهاي اسيدي شدن ،اختناق دري 
ندههاي
مدلسازي انرژي و انتشار آالي 
آبهاي سطحي و خاک مربوط به کاغذ روکشدار بوده است .نتايج  
تهاي  
مسمومي 
شبکههاي عصبي مصنوعي

ستمحيطي در توليد برگ سبز چاي نشان دادند که با وجود دقت مناسب مدلهاي رگرسيوني ،
زي 
شبينينمايند .
ستمحيطيدرتوليدبرگسبزچايراپي 
ندههايزي 
يتوانندبادقتباالتريميزانانرژيخروجيوانتشارآالي 
م 

مدلسازي
واژههايکليدي:چاي،انرژيمصرفي،ارزيابيچرخهزندگي ،


-1مقدمه 
انرژی نقش مهم و محوری در توسعه و پیشرفت ملتها ایفا ميکند و
در طول سالهای متوالي ثابت شدده کده میدزان در دسدتر بدودن
انرژی ،بهعندوان یدک عنصدر محدوری در توسدعه هدر کشدور م در
ميباشد  .مسائل توسعه پایدار که در ارتباط با تولیدد و توزیدا اندرژی
مي باشد یکي از موضوعات مهدم مدورد بحدس اسدت .دلیدل ایدن امدر
استفاده وسیا از سوختهای فسیلي و هستهای برای تولید اندرژی در
سراسر دنیا ميباشد که اثرات منفي این منابا بدرای محدیطزیسدت و
انسان تأیید گردیده اسدت (اجدي و همکداران .)2010 ،بدرای تولیدد
محصوالت کشاورزی که از نظر غداایي و صدنعتي مدورد نیداز انسدان
هستند مقادیر قابل توجهي از انرژی اعم از نیروی کار انساني و دامي،
شیمیایي و فسیلي مصرف مديشدود .از ایدن جهدت نقدش اندرژی در

توسعه و کارایي کشاورزی بسیار با اهمیت است .ارزیابي جریدانهدای
مختلف انرژی دخیل در تولیدات کشاورزی اسدا تحلیدل اندرژی را
تشکیل مي دهد .اهداف تحلیلهای انرژی ،کاهش نهادههای اندرژی و
جایگزیني منابا اندرژی تجدیدپدایر در فريیندد کشداورزی و حتدي-
المقدور کاهش هزینههای تولید و روشهای تولید دوسدتدار طبیعدت
بهعنوان قسمتي از یک سیستم مدیریت بهینه ميباشند (نبدوی پلده-
سرایي و همکاران.)1392 ،
یکي از روشهای بررسي یک سیستم ،مدلسدازی ين بدر اسدا
ورودیها و خروجيهای ين ميباشد .مفهدو مددلسدازی از رویکدرد
سیستم به این معني است که هر سیستم را مديتدوان توسدط راب ده
ریاضي بین پارامترهای ورودی و خروجي سیستم تعریف کرد .بهبیان
دیگر مدل رگرسیوني ،یک روش ریاضي برای بیان راب ه يماری بدین
دو متغیر است .استفاده از مدلهای پیشگو فهم دقیقي از سیستم را
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خانعلي ،مبلي و ...

فراهم يورده و کنترل ين را به بهترین شدکل ممکدن فدراهم مدييورد
(ستي و همکاران .)2013 ،شبکههای عصبي مصنوعي را ميتدوان بدا
اغماض ،مدلهای الکترونیکي از ساختار عصبي مغز انسدان نامیدد .از
این شبکهها برای پیادهسازی توابا پیچیده در زمینههدای مختلدف از
جمله تشخیص الگو ،تشخیص هویت ،طبقهبندی ،پردازش صدحبت و
تصویر و سامانههای کنترلي استفاده ميشود .شبکه عصبي يمدوزش-
دیده ميتواند برای پیشبیني خروجيهای متناسب با مجموعه جدید
دادهها بهکار رود (سفیدپری.)1391 ،
تحقیقاتي در سالیان اخیر بر روی مدلسازی تولید بعضي از
محصوالت زراعي و باغي در ایران و دیگر کشورهای انجا شده است.
قاسمي مبتکر و همکاران ( )2010با بررسي تحلیل حساسیت انرژی
در تولید جو در استان همدان نشان دادند که تابا کاب -داگال
بهترین برازش را بین انرژیهای ورودی و محصوالت بهدست ميدهد.
با توجه بهنتایج تجزیه واریانس ،اثر تما انرژیهای ورودی بهجز
انرژی بار و يفتکشها بر محصول جو معنيدار گردید.
تاکي و همکاران ( )2012به بررسي مصرف انرژی و مدلسازی
انرژی خروجي ذرت علوفهای با استفاده از شبکه عصبي چندالیه
پرداختند .طبق نتایج ينها شبکه عصبي ابزاری قدرتمند برای
پیشبیني محصول ذرت علوفهای در من قه مورد م العه بود.
همچنین ماشینها با حدود  39درصد انرژی ورودی باالترین سهم را
در مصرف انرژی ذرت علوفهای در ایران داشت .داسیلوا و همکاران
( ،)2014به بررسي اثرات زیستمحی ي سناریوهای مختلف پرورش
مرغ گوشتي فرانسوی و برزیلي با استفاده از روش ارزیابي چرخه
زندگي پرداختند .نتایج ينها نشان داد مقیا تولید بر اثرات
زیستمحی ي تأثیر نميگاارد ،اما شدت تولید ميتواند تأثیر داشته
باشد .در پژوهشي دیگر ،سهیلي فرد و صلواتیان ( )2015به پیش-
بیني عملکرد برگ سبز چای در شهرستان الهیجان استان گیالن با
استفاده از شبکههای عصبي مصنوعي پرداختند که نتایج حاکي از
قدرت شبکههای عصبي برای پیشبیني عملکرد برگ سبز چای با
ضریب تبیین  0/97بودند.
پلوان و اوزیلگدن ( )2017بده بررسدي میدزان اندرژی و اگدزرژی
مصرفي و همچنین نشر گازهای گلخانهای در فريیند تولیدد چدای در
کشور ترکیه پرداختند و گزارش کردند که بیشترین مصرف اندرژی و
اگزرژی بهترتیب مربوط به خشک کردن ،پال و بستهبندی ميباشد.
در م العددهای دیگددر در کشددور سددریالنکا میددزان انتشددار گدداز کددربن
دی اکسید در مراحل مختلف تولید چای مدورد م العده قدرار گرفدت.
نتددایج حدداکي از ين بودنددد کدده بیشددترین میددزان انتشددار گدداز
دی اکسیدکربن مربوط به مرحله بسدتهبنددی مديباشدد (ماناسدینه و
همکاران.)2017 ،
با بررسي م العات قبلي مشخص گردید کده م العدات قبلدي بدر
روی محصول چای تنها بر روی انرژی و یا نشر کدربن دیاکسدید در
روی مزرعه کارشده است و من قده جغرافیدایي ين محددود بده یدک
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شهرستان ميباشد .حالينکه پژوهش حاضر نهتنها به بررسي انرژی و
تمامي يالیندههای زیست محی ي هدم در مزرعده و هدم در کارخانده
ميپردازد ،محدوده جغرافیایي ين نیز کل استان گیالن ميباشد.

روشها 
-2موادو 
1-2نمونهگيريوجريانانرژي 
این پژوهش در استان گیالن که بهعنوان ق دب تولیدد چدای در
کشور محسوب ميشود صورت پدایرفت .بدرای جمدايوری اطالعدات
مورد نیاز روشهای مختلفي مدورد اسدتفاده قدرار گرفتندد کده از ين
جملدده مديتددوان بدده تکمیدل پرسددشنامدده ،مصدداحبه بددا کشدداورزان،
کارشناسان ادارات جهاد کشاورزی و سازمان چای و همچنین يمدار و
اطالعات موجود در کتابخانههای سازمان جهاد کشداورزی و سدازمان
چای اشاره نمود .دادههای مربوط به تولید نهادههای مصدرفي نیدز از
پایگاههای داده موجود در نر افزار تخصصي ارزیدابي چرخده زنددگي،
سیماپرو بهدست يمد .برای بدريورد حجدم نمونده از فرمدول کدوکران
استفاده شد (کیزیل اسالن:)2009 ،
𝑁(𝑠 × 𝑡)2
()1
(𝑁 − 1)𝑑 2 + (𝑠 × 𝑡)2
که در ين؛  nحجم نمونه t ،برابر با  N ،1/96حجم جامعهd ،

=𝑛

دقت احتمالي م لوب و  Sانحراف معیار جامعه ميباشد .با توجه به
راب ه ( )1حجم نمونه  76بهدست يمد ولي برای افزایش دقت 82
کشاورز مورد بررسي قرار گرفته شد .همچنین در استان گیالن 200
کارخانه و کارگاه چاک خشکني مشغول فعالیت هستند (خانعلي و
همکاران )2017 ،که با استفاده از راب ه کوکران  132واحد به عنوان
نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت برای محاسبه همارز انرژی
نهادهها از ضرایب و همارزهای ذکر شده موجود در منابا استفاده
گردید (جدول .)1

چرخهزندگي 

2-2ارزيابي
روند ارزیابي چرخدهی زنددگي از چهدار مرحلده تعیدین هددف و
دامنه ،تحلیل سیاهه ،ارزیابي اثدرات چرخده زنددگي و تفسدیر نتدایج
تشکیل شده است (جولیت و همکاران.)2016 ،

1-2-2تعيينهدفودامنه 
در مرحلدده تعیددین هدددف و دامندده ،چگددونگي (دامندده) و چرایددي
(هدف) یک م العه ارزیابي چرخه زندگي مورد بحس قرار مديگیرندد.
در این م العه ،دو سامانه با مرزهای مجزا مورد بررسي قرار گرفتندد.
سامانه اول مزارع چای بوده و دروازه مزرعه بهعنوان مرز ایدن سدامانه
ميباشد .سامانه دو مربوط بده فدريوری اسدت کده در ين ،خروجدي
سامانه اول (برگ سبز) بهعنوان یکي از ورودیها مورد اسدتفاده قدرار
گرفت .همچنین واحد عملکردی سامانهی اول بر پایه یک تدن بدرگ
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مدلسازی مصرف انرژی و شاخصهای زیست محی ي تولید...
تولیدی انتخاب شد .

سبز چای بوده و واحد عملکردی سامانه دو یک تدن چدای خشدک


يرهتوليدچاي 
جدول-1همارزهايانرژينهادههاوستاندهدرزنج 
نهادهها


واحد 

مرجع 

همارزانرژي(مگاژولبرواحد)

الف-نهادهها
 -1نیروی کارگری
 -2ماشینها و ادوات
 -3سوخت دیزل
 -4کودهای شیمیایي
نیتروژن)(N
فسفر)(P2O5
 -5الکتریسیته
 -6کاغا روکشدار
 -7کارتن بستهبندی
 -8چسب
 -9حملونقل

ساعت
ساعت
لیتر
کیلوگر

کیلووات ساعت
کیلوگر
کیلوگر
کیلوگر
تن در کیلومتر

1/96
62/70
47/8

()Nabavi-Pelesaraei et al., 2016a
)(Ghasemi Mobtaker et al., 2010
)(Kitani,1999

78/1
17/4
11/93
17/91
17/28
64/53
4/5

()Ozkan et al., 2004
)(Mohammadi et al., 2008
)(Ghasemi Mobtaker et al., 2010
)(Kitani, 1999
)(Kitani, 1999
)(Kitani, 1999
)(Tabatabaeefar et al., 2009

ب-ستانده 
 -1برگ سبز چای

کیلوگر

0/8

2-2-2تحليلسياهه 
در این مرحله ،منابا استفاده شده و انتشار يالیندهها با توجه بده
واحد عملکردی و مرز سامانه تعیین ميشدوند .دادههدای مربدوط بده
منابا استفاده شده در فريیند تولید ،همان دادههای مربوط به تحلیل
انرژی ميباشد .يلودگيهای ناشي از مراحل کشت چدای شدامل سده
دسته انتشدار بده هدوا ،يب و خداک مديباشدد .اسدتفاده از کودهدای
شیمیایي سبب انواع انتشار مستقیم ميشود از جمله :انتشار يمونیاک
بددده هدددوا ،يبشدددویي نیتدددرات بددده يبهدددای زیرزمیند دي ،انتشدددار
دینیتروژنمنواکسید به هوا و انتشار اکسدیدهای نیتدروژن بده هدوا.
استفاده از کود فسفر نیز موجب انتشار يالیندههدایي بده خداک و يب
ميشود .در این م العه فرض شدد کده میدزان فسدفر يبشدویي شدده
به صورت فسفات  0/22کیلدوگر در هدر هکتدار اسدت (یوسدفيندژاد
اسددتادکالیه .)1394 ،اسددتفاده از سددوخت دیددزل باعددس انتشددار
يالیندههایي به هوا ميشود .در این م العه از دادههای سیاهه چرخده
زندگي پایگاه داده اکواینونت استفاده شد .میزان انتشار يالیندهها بده
ازای هر مگاژول استحصال انرژی از سوخت دیزل در جدول  2خالصه
شده است.

3-2-2ارزيابياثراتچرخهيزندگي 
در این مرحله ،دادههای سیاهه ،در عاملهای توصیف (ضرایب
تبدیل) مربوطه ضرب ميشود تا شاخصهای مربوط به بخشهای اثر
مختلف بهدست يید .برای این کار از راب ه ( )2استفاده شد (برنتراپ
و همکاران:)2004 ،

)(Soheili-Fard and Salvatian, 2015

()2

ICIi = ∑ R j × CFi,j
j

که در ين  ICIiمقدار شاخص بدرای بخدش اثدر  iبده ازای واحدد
عملکردی Rj ،میزان مصرف منبا  jبه ازای واحد عملکدردی و CFi,j
عامل توصیف برای تعیین نقش منبا  jدر بخش اثدر  iمديباشدد .در
این م العه ،ارزیابي اثرات بدر اسدا روش CML2 Baseline2000
انجا شد .با استفاده از این روش 10 ،بخش اثر با نا های تقلیل مواد
غیر يلي ،پتانسیل اسیدی شدن ،پتانسیل اختناق دریاچهای ،پتانسیل
گرمایش جهاني ،نقصان الیه ازن ،مسدمومیت انسدانهدا ،مسدمومیت
يبهددای سدد حي ،مسددمومیت يبهددای يزاد ،مسددمومیت خدداک و
اکسیداسیون فتوشیمیایي مورد بررسي قرار گرفت .

4-2-2تحليلنتايج 
چهارمین مرحله از ارزیابي چرخه زندگي یک محصول ،تحلیل
نتایج ميباشد .در این مرحله تما نتایج بهمنظور نتیجهگیری و ارائه
راهکارها مورد بررسي قرار ميگیرند.

3-2مدلرگرسيوني 
در این م العه ،برای مدلسازی رگرسیوني از تابا لگاریتمي
کاب -داگال استفاده شد .شکل عمومي این تابا به شکل راب ه ()3
ميباشد (قاسمي مبتکر و همکاران:)2010 ،
()3

)Y = f(x)exp(u

که در ين ) ،f(xنهادههای تولیدی و  ،uمیزان م لوبیت است.
اگر از طرفین معادلهی باال لگاریتم گرفته شود ،بهصورت یک معادله
خ ي درمييید:
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aj ln(Xij ) + ei ,i = 1, 2, … . , n
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n

∑ lnYi = a +

j=1

که در ين  Yiمقدار خروجي تابا (انرژی خروجي) Xij ،مقدار
نهادهها در فريیند تولید a ،مقدار ثابت αi ،ضرایب نهادهها که با مدل
تخمین زده ميشود و  eiمقدار خ ای مدل است .وقتيکه هیچ
نهادهای مصرف نشود ،میزان محصول نیز صفر است؛ درنتیجه معادله
( )4بهصورت راب ه ( )5درمييید (محمدی و امید:)2010 ،
a j ln(Xij ) + ei

()5

n

∑ = lnYi

j=1

با استفاده از معادله ( )5راب هی بین انرژیهای ورودی و عملکرد
و همچنین راب ه بین انرژی ورودی و شاخصهای زیستمحی ي
تولید برگ سبز چای تخمین زده شد .بدین منظور از نر افزار SPSS
استفاده شد .همچین از روش تولید نهایي ( )MPPبرای تحلیل
حساسیت نهادهها بر روی عملکرد استفاده شد .تحلیل حساسیت
بهطورکلي تغییرات در عملکرد محصول به ازای یک واحد تغییر در
هر یک از نهادهها را نشان ميدهد ،به شرطي که سایر نهادهها بدون
تغییر فرض شوند .برای محاسبه تحلیل حساسیت هریک از نهادهها از
راب ه ( )6استفاده شد (قاسمي مبتکر و همکاران.)2010 ،
)GM(Y
× aj
) GM(Xj

()6

= MPPxj

که در ين MPPxj ،مقدار تولید فیزیکي نهایي به ازای نهاده jا ،
 αjضریب رگرسیون نهاده jا  GM(Y) ،میانگین هندسي خروجي و
) GM(Xjمیانگین هندسي هر نهاده انرژی در تولید برگ سبز چای
بر واحد هکتار ميباشد.
در تولید نرخ بازگشت به مقیا  ،به میزان تغییرات در مقدار
عملکرد محصول به ازای تغییر در نهادهها؛ در حالتي که همه نهادهها
باهم و با یک مقدار ثابت تغییر کنند ،اشاره دارد .در معادله کاب-
داگال این فاکتور با مجموع ضرایب نهادهها مشخص ميشود .اگر
مجموع ضرایب برابر با یک باشد ،یعني بازده تابا ثابت است ،اگر
مجموع ضرایب بزرگتر از یک باشد یعني بازده تابا صعودی است و

اگر مجموع ضرایب کوچکتر از یک باشد یعني بازده تابا نزولي است
(نبوی پله سرائي و همکاران.)1392 ،

 4-2مدلسازي بااستتفاده ازشتبکههتاي عصتبي
مصنوعي 
در ای دن م العدده بددهمنظددورپیشبین دي جری دان انددرژی و انتشددار
يالیندههای زیستمحی ي در تولید برگ سبز با استفاده از شبکههای
عصبي مصدنوعي ،از ندر افدزار  MATLAB R2015aاسدتفاده شدد.
بهطورکلي دو ساختار مدلي مورد بررسي قرار گرفت؛ یکي پیشبیندي
عملکرد برگ سبز چای (انرژی خروجي) بر اسا نهادههدای اندرژی
(شامل نیروی کارگری ،ماشینها ،سوخت دیزل ،کودهای نیتدروژن و
فسفر) و دیگری پیشبیني شاخصهدای زیسدت محی دي بدر اسدا
نهادههای انرژی .در مدل اول میزان اندرژی خروجدي و در مددل دو
مقادیر عددی هر یک از شاخصها بهعنوان مقدار مورد انتظار بدهکدار
گرفته شدند .در شبکه های عصبي به طور کل دادههای در دستر به
دو مجموعه يموزش و يزمون طبقهبندی ميشوند .مجموعده يمدوزش
توسط الگدوریتم یدادگیری بدرای تخمدین وزن هدای شدبکه اسدتفاده
ميشود و مجموعه يزمون برای ارزیابي دقت پیش بیني شبکه يموزش
دیده ،مورد استفاده قدرار مديگیرندد .در ایدن م العده 75 ،درصدد از
دادهها بهعنوان دادههای يموزش و  25درصد از ينهدا جهدت يزمدون
مدل در نظر گرفته شد .همچنین در این م العه از الگوریتم يمدوزش
لونبرگ -مارکوارت بدرای بدههنگدا سدازی وزنهدای شدبکه عصدبي
مصنوعي استفاده شد که از الگوریتمهای پرکداربرد مديباشدد؛ چدون
يموزش شبکه را بسیار سریا انجدا داده و سد خ خ دای موجدود را
حداقل ميسازد (تاکي و همکاران.)2012 ،
برای یافتن شبکهای با ساختار مناسب به کمک الگوریتمهای
يموزش ،از شاخصهای يماری مختلفي نظیر ریشه میانگین مربعات
خ ا ( ،)RMSEمیانگین خ ای م لق ( )MAPEو ضریب تبیین
( )R2استفاده شد (نبوی پلهسرایي:) 2016a ،

دادهاکواينونت 1
جدول -2مقاديرانتشاربههوامربوطبهاستحصاليکمگاژولانرژيازسوختديزلدرپايگاه 
مادهمنتشرشده 

کرین دیاکسید
گوگرد دیاکسید
متان
بنزن
کادمیو
کرومیو
مس
دی نیتروژن منواکسید
نیکل

مقدار(گرم) 
74/5
2/41×10-2
3/08×10-3
1/74×10-4
2/39×10-7
1/19×10-6
4/06×10-5
2/86×10-3
1/67×10-6

مادهمنتشرشده 

روی
بنزو پایرن
يمونیاک
سلنیو
هیدروکربنهای چند حلقهای
سایر هیدروکربنها
اکسیدهای نیتروژن
کرین منواکسید
ذرات معلق با ابعاد کمتر از  2/5میکرون

مقدار(گرم) 
2/39×10-5
7/16×10-7
4/77×10-4
2/39×10-7
7/85×10-5
6/8×10-2
1/06
1/5×10-1
1/07×10-1

1

Ecoinvent database

مدلسازی مصرف انرژی و شاخصهای زیست محی ي تولید...
0.5

n

1
] RMSE = [ ∑(Oi − Pi )2
n

()7

i=1
n

1
Oi − Pi
| ∑ = MAPE
|
n
Oi
i=1
) ∑ni=1(Oi − Oave )(Pi − Pave
= R2
) √∑ni=1(Oi − Oave ) ∑ni=1(Pi − Pave

()8
()9

که در ين n ،تعدداد دادههدا Oi ،دادهی انددازهگیدریشددهOave ،
میانگین دادههای اندازهگیریشده Pi ،دادهی پیشبینديشدده و Pave

میانگین دادههای پیشبینيشده ميباشد.

-3نتايجوبحث 
1-3تحليلانرژيوآاليندههايزيستتمحيطتيدر
توليدچاي 
شکل  1سهم هر یک از نهادهها از کل اندرژی مصدرفي در تولیدد
برگ سبز چای در مزارع را نشان ميدهد .کود نیتروژن با حددود 73
درصد بیشترین مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است و پدس
از ين ،نیروی کارگری با حددود  18درصدد در رده بعددی قدرار دارد.
مصرف بيرویه کودهای شیمیایي (بهویژه نیتدروژن) از یدک طدرف و
مکانیزه نبودن بسیاری از عملیات از جمله کودپاشي و برداشت دستي
چای از طرف دیگر باعس ایدن توزیدا مصدرف اندرژی در تولیدد ایدن
محصول شده است .همچنین سایر نهادهها ازجمله ماشینها ،سوخت
دیزل و کود فسفر سهم بسیار کمتری در انرژی مصرفي کل در کشت
چای دارند .استفاده مناسب از کودهای شدیمیایي (بدهخصدوص کدود
نیتروژن) و یا جایگزیني ين با کودهای دامي ميتواندد باعدس کداهش
انرژی مورد نیاز برای انواع کود مصدرفي شدود .همچندین در صدورت
یکپارچه سازی اراضي استفاده از ماشینهای برداشت چای نیدز مدي-
تواند مقرون بهصرفه (هم از لحاظ اقتصادی و هدم از دیددگاه اندرژی)
باشد.
سوخت ديزل
()%3/18

ماشين ها
()%4/75

نيروی کارگری
()%17/66
کود فسفر
()%1/05

نيتروژن
()%73/36

شکل-1سهمنهادههايمختلفازانرژيوروديدرتوليدبرگسبز
چاي 
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نتیجهی محاسبهی شاخصهای انرژی در جدول  3خالصدهشدده
است .همانطور که در این جدول مشاهده ميشود نسبت انرژی تولید
برگ سبز چای در استان گیالن برابر با  0/32بهدستيمده اسدت کده
نشاندهنده کارایي پایین مصرف انرژی ميباشد .همچندین بهدرهوری
انرژی 0/40کیلوگر بر مگاژول بهدست يمد؛ این بدین معناست که به
ازای هر مگاژول مصرف انرژی 0/40کیلوگر محصول تولید ميشدود.
انرژی ویژه برابر با  2/50مگاژول بر کیلوگر است که نشان مديدهدد
برای تولید هدر کیلدوگر از محصدول  2/50مگداژول اندرژی مصدرف
ميشود .درنهایت ،افزوده خالص انرژی -23347/06مگاژول بر هکتار
(با عملکردی برابر با  13745/56کیلوگر برگ سبز چای) بدهدسدت
يمد که منفي بودن ين نشاندهنده این است که در این م العه انرژی
از سامانه خارج شده است (یا بهعبارت دیگر سامانه کشت چدای یدک
سامانه تولید انرژی نیست) .هر چند این میزان خروج انرژی از سامانه
ميتواند با مصرف بهینه انرژی در تولید برگ سبز چدای و همچندین
افزایش عملکرد چای به روشهای مختلف کداهش یابدد و منجدر بده
افزایش نسبت انرژی گردد .در م العدهای ،سدهیلي فدرد و صدلواتیان
( )2015نسبت انرژی در تولید چای را برابر با  0/18تعیدین نمودندد.
بررسي م العه حاضر و م العه سهیلي فرد و صلواتیان نشدان داد کده
در مزارع مورد م العه در تحقیق حاضر ،انرژی معادل نیروی انسداني
مورد استفاده در حدود  50درصد کمتر بوده است .همچندین باغدات
چای مورد بررسي در ين م العه در حددود  3000کیلدوگر عملکدرد
کمتری داشتند .بنابراین ،نسب اندرژی در م العده حاضدر نسدبت بده
م اله سهیلي فرد و صلواتیان مقدار بیشتری را نشان ميدهدد (سدایر
نهادههای انرژی در هدر دو تحقیدق اخدتالف چنددان زیدادی بدا هدم
نداشتند) .در م العهای دیگر در اسدتان گدیالن نسدبت اندرژی بدرای
محصول چای  0/22گزارش شد .در این م العه نیدز میدزان عملکدرد
باغات مورد م العه در حدود  3000کیلوگر کمتر از م العده حاضدر
بود که بهمعني کاهش نسبت انرژی شده است (نیکخواه و همکاران،
 .)1393نتایج تحلیل اندرژی مصدرفي در کارخاندههدای تولیدد چدای
خشک نشان دادند کل انرژی مصرفي برای تولید یک تن چای خشک
 50160/46مگاژول ميباشد .همچنین میزان بدرگ سدبز الز بدرای
تولید یک تن چای در حدود  4444کیلوگر ميباشد .نتایج همچنین
نشان دادند سوخت دیزل با حدود  73درصد باالترین سهم در مصرف
انرژی در کارخانه را به خود اختصاص داده است.
میزان انتشار در هر بخش اثر به ازای ده تن بدرگ سدبز تولیددی
محاسبه شد .یکي از مهمترین بخشهدای اثدر مدورد بررسدي در ایدن
م العه ،پتانسیل گرمایش جهاني ميباشد که در این م العده میدزان
ين به ازای هر ده تن محصول تولیدی ،برابدر بدا  2471/01کیلدوگر
معادل کربن دیاکسید بريورد شد .بررسيهای انجا شدده نیدز نشدان
داد که بیشترین تدأثیر در ایدن بخدش مربدوط بده کدود نیتدروژن و
ماشینها بهترتیب با سهم حدود  86و  12درصد ميباشد .در بخدش-
های اثر تقلیل مواد غیدر يلدي ،اسدیدی شددن و اختنداق دریاچدهای
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استفاده از کود نیتروژن و ماشینهدا بدیشتدرین تدأثیر را در افدزایش
مقدار شاخصهای بهدستيمده داشت .همچندین در بخدشهدای اثدر
نقصان الیه اوزون ،مسمومیت انسانها ،مسمومیت يبهدای سد حي،
مسمومیت يبهای يزاد ،مسمومیت خاک و اکسیداسیون فتوشیمیایي
بیشترین تأثیر مربوط به ماشینها بود.
شاخصهايانرژيدرتوليدبرگسبزچاي

جدول-3
شاخصانرژي 
نسبت انرژی )(ER
بهرهوری انرژی )(EP
انرژی ویژه )(SE
افزودهی خالص انرژی
)(NEG

استفاده قرار ميگیرند بوده و بیشتدرین تدأثیر را در بخدشهدای اثدر
مسمومیت يبهای س حي و مسمویت خاک داشته است .در م العه-
ای در کشور ترکیه میزان انرژی مصرفي و نشر گازهای گلخانهای در
فريیند تولید چای مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان دادندد میدزان
انرژی و اگزرژی مصرفي و همچنین دی اکسید کربن منتشر شده بده
ازای تولید یک تن چای خشک به ترتیدب برابدر بدا 45532 ،12748
مگاژول و  1732 kg CO2eq.ميباشد (پلوان و اوزیلگن .)2017 ،

واحد 

مقدارمحاسبهشده 


-

0/32

2-3مدلسازيرگرستيونيانترژيوشتاخصهتاي

0/40

ستمحيطيدرکشتچاي 
زي 

کیلوگر بر مگا
ژول
مگا ژول بر
کیلوگر
مگا ژول بر هکتار

2/50
-23347/06

در کارخانههای تولیدد چدای خشدک میدزان پتانسدیل گرمدایش
جهاني به ازای هر تن محصول تولیدی ،برابدر بدا  2118/62کیلدوگر
معادل کربن دیاکسید بريورد شد .همچنین نتایج نشان دادند که در
بخشهای اثر تقلیل مواد غیر يلي ،نقصان الیه ازن مسمومیت انسان-
ها ،مسدمومیت يبهدای يزاد و اکسیداسدیون فتوشدیمیایي سدوخت
دیزل ،در بخشهدای اسدیدی شددن ،اختنداق دریاچده ای ،پتانسدیل
گرمایش جهاني بیشترین میزان يالیندگي مربوط به نهادهی چدای و
همچنین کاغا روکشدار که بدرای بسدتهبنددی چدای خشدک مدورد

عملکرد محصول و شداخص هدای زیسدت محی دي کشدت چدای
بهصورت تابعي از انرژیهای نیروی کارگری ،ماشینها ،سوخت دیزل،
نیتروژن و فسفر در نظر گرفته شد .همچنین وجود خودهمبستگي در
مدلها با بهرهگیری از يزمون دوربدین -واتسدون مدورد بررسدي قدرار
گرفت .نتایج مدلسازی رگرسیوني و يزمون دوربدین -واتسدون بدرای
جریان انرژی در تولید چای در جدول  4نمایش داده شدهاند .مقددار
شاخص دوربین-واتسون برای مدل برابر با  1/93بود که نشاندهندده
عد وجود خودهمبستگي در سد خ پدنج درصدد در مددل تخمیندي
ميباشد .نرخ بازگشت به مقیا برای مدل ،مقدار  1/00بهدست يمد
که نشاندهنده اثر مثبت افزایش نهادهها در تولید بدرگ سدبز چدای
ميباشد.

جدول-4نتايجمدلرگرسيونيوتحليلحساسيتانرژيمصرفيدرتوليدبرگچاي 
متغيرهايبيروني 

ضرايب 

نسبت t

 MPP

 -1نیروی کارگری
 -2ماشینها
 -3سوخت دیزل
 -4کودهای شیمیایي
يزمون دوربین-واتسون

0/28
0/07
-0/004
0/65
1/93
0/96
1/00

**

0/78
1/48
-0/11
0/40

R2

نرخ بازگشت به مقیا

3/82
0/49ns
-0/03ns
**10/91

**معنيداری در س خ احتمال یک درصد ns ،عد معنيداری*،معنيداری در س خ احتمال پنج درصد

اثر نهادههای نیروی کارگری و کودهای شیمیایي در سد خ پدنج
درصد و اثر نهادههای ماشینها و سوخت دیزل معنيدار نشدد .نتدایج
تحلیل حساسیت نشان دادند که ماشینها با میزان تولید نهایي 1/48
باالترین میزان حساسیت بر عملکرد چای را داشتند؛ بدان معني کده
با افزایش یک مگا ژول انرژی ماشینها ،عملکرد محصدول بده میدزان
 1/48کیلوگر افزایش پیدا ميکند .الکتریسیته با مقدار تولید نهدایي
 0/78بعد از ماشینها بیشترین میزان حساسیت بر عملکدرد چدای را
داشت .پیش از این ،نبوی پله سرائي و همکاران ( )1392با استفاده از
تابا کاب داگال به مدلسازی نهادههای اندرژی در تولیدد سدیر در

استان گیالن پرداختند .نتایج ينها نشان دادند که از میان ورودیها،
اثر انرژی مربوط به نیروی کارگری ،کود دامي و بدار در سد خ یدک
درصد معنيدار است .همچنین مقدار  R2بدرای مددل ينهدا برابدر بدا
 0/99بهدست يمد .
نتایج مدلسدازی رگرسدیوني و يزمدون دوربدین -واتسدون بدرای
شاخصهای زیستمحی ي در تولید بدرگ سدبز چدای م دابق مددل
رگرسیوني انرژی مصرفي محاسدبه شدد و خالصده نتدایج ضدرایب در
جدول  5نمایش دادهشده است .مقدار دوربین -واتسدون بدرای مددل
تقلیل مواد غیر يلي برابر با  1/60محاسبه شد که نشداندهندده عدد

مدلسازی مصرف انرژی و شاخصهای زیست محی ي تولید...
وجود خودهمبستگي معنيدار در س خ پدنج درصدد مديباشدد .ندرخ
بازگشت به مقیا برای این مدل  0/18بهدست يمد که نشاندهندده
اثر مثبت افزایش نهاده ها در شاخص مورد نظر ميباشد .همچنین اثر
تمامي نهادهها در س خ یک درصد معنيدار شد.
نتایج مدل سازی شداخص اسدیدی شددن نشدان داد کده مقددار
دوربین -واتسون برابر بدا  1/57بدوده کده نشداندهندده عدد وجدود
خودهمبستگي در س خ پنج درصد ميباشد .نرخ بازگشت به مقیدا
برای مدل ،مقدار  0/17بهدست يمد که نشاندهنده اثر مثبت افزایش
نهاده ها در مقدار شاخص مورد نظر است .در این مدل نیز اثر تمدامي
نهادهها در س خ یک درصد معنيدار شدند .نتایج مدلسازی شاخص
پتانسیل اختناق دریاچهای نشان دادند کده مقددار دوربدین-واتسدون
بددرای ایددن مدددل برابددر بددا  1/52اسددت کدده حدداکي از عددد وجددود
خودهمبستگي در س خ پنج درصد ميباشد .نرخ بازگشت به مقیدا
برای مدل ،مقدار 0/47بهدستيمد که با وجود پائین بودن مقددار ين
نشان دهنده اثر مثبت افزایش نهاده ها در شداخص پتانسدیل اختنداق
دریاچهای ميباشد .اثر نیروی کارگری و کودهای شیمیایي در سد خ
پنج درصد معنيدار و اثر ماشینها و ادوات و سوخت دیزل در سد خ
یک درصد معنيدار شد .نتایج سایر مدلهدا در جددول  5نشدان داده
شدهاند .
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بهطورکلي نتایج مدلسازی رگرسیوني انرژی و شاخصهای
زیستمحی ي در تولید برگ سبز چای نشان دادند که بهاستثنای
شاخصهای پتانسیل اختناق دریاچهای که مقدار  R2در ين 0/61
ميباشد ،مقدار  R2در همه مدلها بیشتر از مقدار  0/8بود که نشان
از دقت باالی مدلهای مورد نظر دارد.

3-3مدلسازيانرژيوشاخصهايزيستمحيطتي
درتوليد برگسبزچاي بااستتفادهازشتبکههتاي
عصبيمصنوعي 
در قسمت پایاني این م العه بهمنظور مدلسازی انرژی مصرفي
در تولید برگ سبز چای از مدلهای شبکه عصبي مصنوعي استفاده
شد .شبکههای استفادهشده در این تحقیق از نوع شبکههای عصبي
مصنوعي چند الیه با روش یادگیری پس انتشار خ ا بود .این شبکه-
ها قادر هستند هر راب ه بین ورودی و خروجي را با دقت دلخواه
تخمین بزنند .بهمنظور دستیابي به بهترین ساختار شبکه عصبي
مصنوعي ،تعداد مختلفي از ساختارها با یک و دو الیه و با تعداد
نورونهای یک تا  30در الیه مخفي يموزش داده شده و يزمون و
اعتبارسنجي شدند .نتایج مدلسازی انرژی مصرفي در تولید برگ
سبز چای با استفاده از شبکههای عصبي مصنوعي در جدول 6
ارائهشده است .

هايزيستمحيطيدرتوليدبرگسبزچاي 

هايرگرسيونيبرايپيشبينيانرژيخروجيوشاخص


معادله
جدول-5
خروجيمدل) (Yi
 -1تقلیل مواد غیر يلي
 -2اسیدی شدن
 -3اختناق دریاچهای

معادلهيرگرسيوني 


ln Y2  0.24 ln x1  0.23 ln x2  0.23 ln x3  0.42 ln x4

ln Y3  0.27 ln x1  0.25 ln x2  0.26 ln x3  0.45 ln x4

ln Y4  0.40 ln x1  0.22 ln x2  0.26 ln x3  0.39 ln x4
ln Y5  0.11ln x2  0.10 ln x3  0.81ln x4

 -4پتانسیل گرمایش جهاني

ln Y6  0.23 ln x1  1.62 ln x3  0.16 ln x4

 -5نقصان الیه ازن

ln Y7  0.77 ln x2  0.30 ln x3  0.25 ln x4

 -6مسمومیت انسانها
 -7مسمومیت يبهای س حي

ln Y8  0.28 ln x1  0.91ln x2  0.24 ln x3  0.12 ln x4
ln Y9  0.92 ln x2  0.72 ln x3

 -8مسمومیت يبهای يزاد

ln Y10  0.37 ln x1  1.00 ln x2  0.26 ln x4

 -9مسمومیت خاک
 -10اکسیداسیون فتوشیمیایي

ln Y11  0.32 ln x1  0.56 ln x2  0.48 ln x3  0.11ln x4

 :x1نیروی کارگری :x2 ،ماشینها و ادوات :x3 ،سوخت دیزل :x4 ،کودهای شیمیایي

براسا نتایج ایدن مددلسدازی ،مددل بدا سداختار  5-9-1بدا 5
ورودی ،یک الیه مخفي با  9نورون و یک الیه خروجي با یک پدارامتر
خروجي به عنوان بهترین ساختار تعیین گردید .توابا محرک تانژاندت
سیگموئید در الیههای مخفي و تابا محرک خ ي در الیده خروجدي
بهترین شبکه بکار گرفته شده بدود .مددل مداکور بدا داشدتن مقددار
 RMSEو  MAPEبدددهترتیدددب برابدددر  0/142و 0/005و ضدددریب

همبستگي ( 0/984ضریب تبیین  )0/968به عنوان بهترین مدل برای
تخمین عملکرد برگ سبز چای با استفاده از انرژی نهادههدا انتخداب
گردید .شکل  2توزیا دادههای واقعي و پیشبیني شده توسط مدل را
هم در دادههای يموزش و هم در دادههای يزمون نشان ميدهد .پیش
از این سهیلي فرد و صدلواتیان ( )2015از مددل شدبکههدای عصدبي
مصنوعي بده منظدور مددل سدازی مصدرف اندرژی در تولیدد چدای در
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تمامي شاخصهای زیستمحی ي نیز به عنوان خروجيهای مددل در
نظر گرفته شدند .بهمنظور دستیابي به بهترین ساختار شبکه عصدبي،
تعداد مختلفي از ساختارها با یک و دو الیه مخفي يموزش داده شدده
و يزمون و اعتبارسنجي شدهاند .براسا نتایج این مدلسازی ،مدل با
ساختار  5-8-10با  5ورودی ،یک الیه مخفي بهترتیب بدا  8ندرون و
یک الیه خروجي با  10پارامتر خروجدي بده عندوان بهتدرین سداختار
تعیین گردید .عملکرد بهترین شبکه يموزش داده شده به همراه نتایج
يزمون ها در جددول  7نشدان داده شدده اندد .توابدا محدرک تانژاندت
سیگموئید در الیههای مخفي و توابا محرک خ ي در الیده خروجدي
بهترین شبکه بهکار گرفته شد.

شهرستان الهیجان بهره جسته بودند .نتایج ينها نیز نشان دادند کده
ساختار مدل عصبي  7-13-13-7با ضریب همبسدتگي  0/968قدادر
به پیشبیني عملکرد چای بر اسا نهادههای انرژی در من قه مدي-
باشد .در م العهای دیگر نبوی پلدهسدرایي و همکداران ( )2016bبدا
استفاده از شبکههای عصبي مصنوعي به پیشبیندي عملکدرد و نشدر
گازهای گلخانهای در تولید محصول کیوی در استان گیالن پرداختند.
نتایج نشان دادند شبکهای با الیه ورودی شدامل  12ندورون ،دو الیده
پنهان هر کدا شامل  9نرون و الیه خروجي شامل  2نورون بهتدرین
مدل ميباشد.
در مدلسازی نهادههای شاخصهای زیستمحی ي تولیدد بدرگ
سبز چای ،نهادههای انرژی (شامل نیروی کارگری ،ماشینها و ادوات،
سوخت دیزل ،کود نیتروژن و کود فسفر) بهعنوان ورودیهای مدل و

جدول-6عملکردشبکهعصبيبرايمدلسازيانرژيمصرفيدرتوليدبرگسبزچاي 
*NH1

عنوان

يموزش

9
عملکرد برگ سبز چای
* تعداد نرون در الیه مخفي اول

R

RMSE

MAPE

R

RMSE

MAPE

0/984

0/142

0/005

0/976

0/111

0/004

Data
Fit
Y=T

13
12.5
12
11.5
11
10.5
10

13

10

11

Output Energy ~= 0.87*Target + 1.4

13.5

Train: R=0.98432
13.5

Data
Fit
Y=T

13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5

13

Target

12

11

10

Output Energy ~= 1*Target + 0.044

Test: R=0.97596

12

يزمون

Target

يشدهوواقعيانرژيخروجيدردادههايآموزش(سمتچپ)وآزمون(سمتراست) 
شبين 
شکل-2ضريبهمبستگيبينمقاديرپي 
جدول-7عملکردشبکهعصبيبرايمدلسازيانرژيمصرفيدرتوليدبرگسبزچاي 
عنوان
 -1تقلیل مواد غیر يلي
 -2اسیدی شدن
 -3اختناق دریاچهای
 -4پتانسیل گرمایش جهاني
 -5نقصان الیه ازن
 -6مسمومیت انسانها
 -7مسمومیت يبهای س حي
 -8مسمومیت يبهای يزاد
 -9مسمومیت خاک
 -10اکسیداسیون فتوشیمیایي

آزمون

آموزش
R

RMSE

MAPE

R

RMSE

MAPE

0/854
0/962
0/987
0/985
0/957
0/878
0/919
0/981
0/823
0/983

0/151
0/097
0/074
0/128
0/133
0/135
0/141
0/078
0/120
0/118

0/018
0/005
0/021
0/006
0/017
0/011
0/014
0/009
0/016
0/010

0/872
0/943
0/923
0/892
0/879
0/933
0/852
0/962
0/773
0/977

0/076
0/093
0/125
0/098
0/114
0/084
0/096
0/121
0/103
0/077

0/010
0/015
0/007
0/008
0/017
0/011
0/019
0/021
0/003
0/026

مدلسازی مصرف انرژی و شاخصهای زیست محی ي تولید...
بهطور کل نتایج مدلسازی شاخصهدای زیسدتمحی دي نشدان
دادند که برای تمامي شاخصهدا ضدریب همبسدتگي بداالتر از  0/7و
برای اکثریت ين هدا بداالتر از  0/9بدود .همچندین مقدادیر  RMSEو
 MAPEهم برای تمامي شاخصها مقادیر اندکي به خدود اختصداص
داده بودندکه نشان دهنده قدرت مدل ارائهشده برای پیشبیندي ایدن
شاخصها توسط نهادههای مصرفي ميباشد.

-4نتيجهگيري 
ای دن م العدده جهددت ارزی دابي و مدددلسددازی انددرژی و يالیندددههددای
زیستمحی ي تولید برگ سبز چای و چدای خشدکشدده در اسدتان
گیالن انجا شد .تحلیل انرژی مصرفي در تولید چای خشدک نشدان
داد که کل انرژی مصرفي برای تولید یک تن چدای خشدک برابدر بدا
 64885/23مگاژول ميباشد که سوخت دیزل با مقدار  72/93درصد
بیشترین سهم در انرژی مصدرفي را بده خدود اختصداص داده اسدت.
ارزیابي يالیندههای زیستمحی ي در کشت و فريوری چای نشان داد
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که در کشت این محصول بیشترین بدار زیسدتمحی دي مربدوط بده
نهاده کود نیتروژن و ماشینها بوده و در کارخاندههدای تولیدد چدای
خشک بیشترین بدار زیسدتمحی دي مربدوط بده اسدتفاده از کاغدا
روکش دار در بستهبندی چای ميباشد .نتایج مدلسدازی رگرسدیوني
برای انرژی خروجي و انتشار يالیندههدای زیسدتمحی دي در تولیدد
برگ سبز چای نشان دادند که تمدامي مددلهدا مديتوانندد بدا دقدت
مناسبي انرژی خروجي و شاخصهدای يالینددگي زیسدتمحی دي را
پیشبیني کنند .نتدایج اسدتفاده از شدبکههدای عصدبي مصدنوعي در
مدلسازی انرژی و يالیندههای زیستمحی ي نشدان دادندد کده ایدن
مدلها ميتوانندد بدا دقدت بسدیار بداالیي مقدادیر اندرژی خروجدي و
شاخصهدای زیسدتمحی دي در تولیدد چدای را پدیشبیندي کنندد.
ساختارهای  5-9-1و  5-8-10بهترتیب بهعنوان بهترین ساختارهای
پیشبیني انرژی خروجي و شاخصهای يالیندگي در کشت چدای در
استان گیالن معرفي شدند.
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Abstract
In this research, modeling of energy consumption and environmental emissions for different process of tea
production in Gilan province (Iran) were investigated using regression and artificial neural networks. Data
related to agricultural and industrial activities of tea production chain were collected through questionnaire
survey from tea farms of different counties in Guilan province. Also, the datatbank of agricultural
organization, tea research institute and tea factories were collected. The results showed that the total energy
input and output for green tea leaf production were 34343.51 and 10996.45 MJ/ha, respectively. Also, the
total energy input for dry tea was obtained 64885.23 MJ/ton. The results of the life cycle assessment in tea
farms revealed that the highest effect belonged to nitrogen in abiotic depletion, dcidification, eutrophication
and global warming potential impacts. The survey of life cycle assessment in the tea processing factories
illustrated that diesel fuel had the highest share in abiotic depletion, ozone layer depletion, human toxicity,
fresh water aquatic ecotoxicity and photochemical oxidation impact categories. In acidification,
eutrophication, global warming potential impacts, green leaf input had the highest share. Moreover, the
highest share of marine aquatic ecotoxicity and terrestrial ecotoxicity was belonged to coated paper. The
results of energy and environmental emissions modeling for green tea leaf production showed that artificial
neural networks can predict the outputs and inputs with more accuracy than regression technique.
Keywords: Tea, Energy consumption, Life cycle assessment, Modeling

